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Centro Cultural
Franco-Moçambicano

Centro Cultural
Brasil-Moçambique 16Neto

Fundação
Fernando Leite Couto Museu dos CFM Galeria do

Porto de Maputo  

Museu Mafalala

Agenda cultural

O Grupo Fosun, fundado em 1992 por quatro finalistas universitários, é uma 
história clássica de empreendedorismo de sucesso, depois da reforma da 
China e da sua abertura ao mercado. Actualmente é um dos mais reputados 
grupos privados chineses, estando cotado na Bolsa de Valores de Hong 
Kong desde 2007. O Grupo assenta em três linhas de negócio, 
nomeadamente Saúde, Felicidade e Gestão de riqueza, e tem como missão 
oferecer produtos e serviços de qualidade às famílias de todo o mundo. Em 
2014, o Grupo Fosun entrou no capital da Fidelidade, detendo 2014, o Grupo Fosun entrou no capital da Fidelidade, detendo 
presentemente, uma participação de 85% do capital da seguradora.  

Marcos da nossa história

Seguro de saúde

Perguntas
& Respostas

P: Existe algum limite de idade 
para aderir ao seguro de saúde? 
Se sim, qual?

R: R: O cliente pode aderir ao seguro 
de saúde da Fidelidade até aos 69 
anos de idade, sendo o limite de 
permanência os 70 anos de idade.

O que levou a Vision Centro Óptico a aderir ao Clube Bem-Estar? 
Participar num programa que nos dê mais visibilidade junto de potenciais 
clientes.

Que serviços possuem para oferecer aos clientes?
Serviços e produtos de saúde visual. Desde consultas de rotina aos olhos, à 
venda de óculos de visão e de sol.   

O que distingue a Vision Centro Óptico dos outros centros ópticos? O que distingue a Vision Centro Óptico dos outros centros ópticos? 
Qualidade e profissionalismo nos serviços prestados. Qualidade e garantia 
de autenticidade dos produtos comercializados.

O que lhe sugere a palavra Fidelidade? 
Segurança, confiança e fiabilidade. 

Parceiro: Vision Centro Óptico, Lda
Localização: Av. Kassuende Nº 140, Maputo // Baía Mall Loja Nº 80 (em 
frente ao Millennium BIM) 
Contactos: Tel:  86 164 1083 / 87 033 221
Desconto Cliente Fidelidade Saúde: 15% na compra de óculos de sol

Clube Bem-Estar

Dica Segura

NA RUA, É IMPORTANTE VER E SER 
VISTO.
Quando se circula a pé, é tão importante ver o que está à nossa volta, como 
ser visto por todos os que circulam de automóvel. Siga as principais 
recomendações para passeios sempre seguros.

•    Circule preferencialmente pelos passeios
•    Durante a noite, use roupas claras ou coletes reflectores
•    Atravesse a estrada em locais com boa visibilidade•    Atravesse a estrada em locais com boa visibilidade
•    Olhe para ambos os lados antes de atravessar
•    Utilize a passagem de peões e locais com semáforos sempre que                                       
     possível
•    Procure caminhar na direção oposta do trânsito
•    Evite ouvir música com auscultadores para garantir que ouve os sons em    
      seu redor

Agora que já conhece as recomendações de segurança, aproveite para ir Agora que já conhece as recomendações de segurança, aproveite para ir 
dar um passeio.

Cá dentro
Conheça os nossos

Sheila Manhique 
Técnica Comercial

Conhecida por?
Sheila. 

Natural de?
Maputo. 

Data de entrada na Fidelidade?   
02 de Fevereiro 2015.

Como veio para a Fidelidade?Como veio para a Fidelidade?
Concurso.

Função que desempenha 
actualmente?
Técnica Comercial.

O que mais gosta de fazer no âmbito das suas funções? 
Apresentar soluções.

Qual o valor/princípio da empresa que mais valoriza? 
Formação e constante oportunidade para mostrarmos o que valemos.

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
A fase embrionária da nossa sucursal, o começo de um interminável projecto A fase embrionária da nossa sucursal, o começo de um interminável projecto 
de sucesso.

O livro que recomenda?
‘O Alquimista’, de Paulo Coelho.

O filme da sua vida?
‘A Cabana’, de Stuart Hazeldine.

A viagem/destino de sonho ?
Ilhas Maurícias.Ilhas Maurícias.

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje?
O gosto pela leitura que me tem permitido ver além da caixa.

Em criança, sonhava/dizia que queria ser…?
Médica.  

Desporto preferido?
Natação. 

Prato favorito?Prato favorito?
Feijoada.

Deixe uma mensagem especial
Deixo à minha avó Margarida, já falecida: obrigada por me ter tornado neste 
ser humano digno e honesto.

Para si, o que significa estar seguro?
Fidelidade.

Segurês
Fraccionamento 
do Prémio 
Opção proporcionada ao tomador Opção proporcionada ao tomador 
do seguro, que oferece a 
possibilidade de dividir o 
pagamento do prémio em suaves 
prestações. Ao optar pelo 
Fraccionamento, é aplicado um 
agravamento no valor a pagar. 

Nossas ofertas

Seguro auto assistência em viagem
em caso de avaria
Mesmo que nos custe pensar nisso, a verdade é que os imprevistos Mesmo que nos custe pensar nisso, a verdade é que os imprevistos 
acontecem. Mas estar protegido para encarar esta realidade não custa tanto 
assim. Agora, desde 2.400 MT/ano, o seguro Fidelidade Acidentes Pessoais 
proporciona apoio financeiro ao agregado da pessoa segura, caso esta seja 
vítima de lesões corporais, invalidez permanente, incapacidade temporária 
ou morte. Além disso, disponibiliza protecção 24h /dia, em qualquer parte do 
mundo.

Quer saber mais? Não custa nada. Ligue grátis 800 800 088. Quer saber mais? Não custa nada. Ligue grátis 800 800 088. 

Editorial
Quer confiança? 

Um dos pilares das relações Um dos pilares das relações 
pessoais ou profissionais, é a 
“confiança”. Não é uma novidade, a 
maioria concordará, mas, no 
dia-a-dia, o que fazemos para 
transmitir e merecer confiança?

Ao promovermos as soluções de Ao promovermos as soluções de 
seguros da Fidelidade, estamos a 
contribuir para reduzir a incerteza 
sobre o que pode acontecer em 
momentos de crise:

E se o cão do vizinho morder?

E se baterem no carro?

E se a casa inundar?

E se assaltarem a empresa?

E se a mercadoria se estragar durante o transporte?

Lembro-me de inúmeras vezes ouvir amigos fazerem estas 
perguntas…desconfiados, de que ninguém se vai responsabilizar, das 
consequências dos incidentes.

Ao compreender que os Seguros são uma forma de proteger pessoas e Ao compreender que os Seguros são uma forma de proteger pessoas e 
bens, perante situações imprevistas, acreditamos que cada vez mais o nosso 
papel tem relevância e impacto sociais.

Num contexto em que os acidentes, as doenças e as catástrofes naturais são 
recorrentes, cumprimos a nossa missão de oferecer soluções de protecção, 
mas, acima de tudo, devemos explicar que estas também são uma forma de 
estabelecer laços de confiança.

Falar de Seguros e literacia financeira, não tem que ser uma linguagem Falar de Seguros e literacia financeira, não tem que ser uma linguagem 
complexa e, todos os que fazem parte deste sector, desempenham um papel 
formativo, quando desconstroem conceitos técnicos em palavras simples, 
como “confiança”, para que a vida não pare.

Leonor Gomes
Directora Comercial e de Marketing 

Espaço cliente

Iazalde Lisboa
Cliente da Fidelidade

Quer partilhar o seu testemunho? Envie e-mail para:
marketingfidelidademz@fidelidade.co.mz

Iazalde Lisboa é um dos mais 
antigos clientes da Fidelidade. A 
relação data de 2015. “Fiquei a 
saber da existência da Fidelidade 
num outdoor na Praça do 
Destacamento Feminino, em 
Maputo, onde passo todos os dias”, 
refere. O seguro é do ramo refere. O seguro é do ramo 
automóvel. Primeiro fez para a sua 
viatura. Depois, já este ano, para a 
da esposa. “Estou satisfeito com o 
serviço prestado pela Fidelidade 
apesar de nunca ter sido necessário 
accionar o seguro.”  


